
  
 
 
 
 

 

24/06/20 

MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

 

Por favor, permaneçam atentos às orientações abaixo: 

   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente, 

para aumentar a interação ela e as crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

➢ NOVIDADE: Esta semana teremos um encontro pra lá de especial com as 

tias Yasmin e Vanessa. Não tivemos nossa Festa Junina por causa do 

isolamento, mas não deixaremos de festejar. É hoje o nosso Arraiá On-line 

– quarta-feira, dia 24/06 às 17h.  

Prepare sua roupa (ou apenas um adereço, se preferir) e se anime! 

Informações específicas em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

ORIENTAÇÕES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.portalhortolandia.com.br%2Fnoticias%2Fnossa-cidade%2Ffim-de-semana-tera-festas-tipicas-da-epoca-34592&psig=AOvVaw3S7lRhT-HzXmS-p_30qtC7&ust=1592878452743000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDfjvKslOoCFQAAAAAdAAAAABAV
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MATERNAL II 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

LINGUAGEM  
Professoras: Yasmin e Vanessa 

   

Atividade: Vogais A e E 

 

Material necessário:  

✓ Folha branca 

✓ Lápis ou caneta 

✓ Cola branca (sob supervisão de um adulto)  
 

Justificativa:  

Já na educação Infantil surge a necessidade de um trabalho sistemático de 
apresentação e fixação das vogais. Isto, porque a criança, como todo ser humano, 
é um sujeito social e faz parte de uma sociedade letrada que exige um 
aprendizado eficiente.  

As vogais são o começo do processo de descoberta tanto da escrita como da 
leitura. Crianças nesta faixa etária estão preocupadas em compreender o mundo 
que as cercam e devemos possibilitar a elas iniciar esse processo de forma 
prazerosa.  

 

Objetivos:  
✓ Reconhecer e nomear a vogal E;  
✓ Identificar a vogal E e reconhecer o seu som;  
✓ Associar a vogal E ao nome de objetos;  
✓ Ampliar o vocabulário; 
✓ Desenvolver a atenção e a concentração. 
 

Desenvolvimento da atividade: 
Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 
a realização das nossas atividades. 
 

Antes de iniciar a realização da atividade, assista ao vídeo explicativo da 
professora, disponível em: https://youtu.be/Z__tYkFHowA 

 
Agora que você já assistiu ao vídeo, siga os passos abaixo: 
 
1- Papai/mamãe, em pedaços de papel colorido escreva as vogais A e E (4 

ou 5 de cada). 
2- Em uma folha branca escreva as vogais A e E na parte superior (uma o da 

folha) e cole uma imagem ou desenhe algo iniciado por essas letras - Por exemplo: 
abelha/ abacaxi/ anel e escova/ elefante/ escada. 

3- Agora vamos lá! Você deverá observar cada vogal nos cartõezinhos 
coloridos e identificar o lado correto da folha para colá-las. 

 
 

https://youtu.be/Z__tYkFHowA


  
 
 
 
 

 

24/06/20 

MATERNAL II 

 
ARRAIÁ ON-LINE – MATERNAIS 

 
 

App utilizado: Google Meet 

Duração: 30 minutos 

Como se vestir: Fique à vontade para vestir sua roupa de quadrilha. Mas, caso você não 

tenha, não se preocupe. Coloque apenas um adereço para entrar na brincadeira 

(Chapéu de palha / trancinhas...) 

 

➢ Para utilizar melhor este app, dê uma olhada em: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

ORIENTAÇÕES ENCONTRO ON-LINE. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCONTRO ON-LINE – ARRAIÁ 

MATERNAL I – II – III 

HOJE, 24/06 às 17h 
 

Link: https://meet.google.com/qua-utpo-akq 

   

https://meet.google.com/qua-utpo-akq
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fjornalperiscopio.com.br%2Fsite%2Fpula-a-fogueira%2F&psig=AOvVaw36ESTMwqTMCXCfuIIxKeTV&ust=1593043190274000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjF2cGSmeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tuacasa.com.br%2Fcomo-fazer-balao-de-festa-junina%2F&psig=AOvVaw3Ez3PB2Jo3l7SC1O9azLEe&ust=1593043251807000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDi6eOSmeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fguiadacozinha.com.br%2Fdicas-de-cozinha%2Ffesta-junina-24-quitutes-para-seu-arraia-ficar-completo%2F&psig=AOvVaw121omX1Gqmx1zqQiqPGo5m&ust=1593043332245000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCrroKTmeoCFQAAAAAdAAAAABAD
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MATERNAL II 

 
PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Festa Junina – Brincando com Balão 

 

Material necessário: 

✓ Roupas e acessórios de festa junina 

✓ Folha branca. 

 

OBS.: Sugerimos que todos os componentes familiares entrem na brincadeira, 

se vistam junto às crianças e acompanhem a aula juntos. Logo depois, 

brinquem, dancem, comam comidas típicas, enfeitem a casa etc. É muito 

importante que neste momento a criança possa se fazer integrante desta 

cultura, mesmo que em casa. 

 

Justificativa: 

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante 

o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 

especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos 

portugueses no século XVI. 

Historiadores apontam que as origens da festa têm a ver com a transição 

da primavera para o verão na Europa, e as festividades pagãs realizadas como 

forma de afastar as pragas das colheitas. Posteriormente, o cristianismo se 

consolidou como principal religião do continente Europeu, e assim adicionou o 

calendário católico a estas festividades, a fim de cristianizar os povos pagãos, 

comemorando então neste período específico os dias de São Pedro, São 

Paulo, Santo Antônio e São João. 

Com o passar do tempo, no Brasil, a festa foi perdendo a característica 

estritamente religiosa e se tornou uma festa popular, folclórica, como parte 

integrante da cultura de um povo, enaltecendo a história e não a religião. 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como 

as quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e 

amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o 

quentão. Outra característica muito comum é a de se vestir de caipira de 

maneira caricata. 

A música é um símbolo essencial nas festividades juninas, trazendo 

consigo as características de cada região do país em seus ritmos, melodias e 

letras, carregados de cultura, costumes e expressividade. Através da música 

desenvolvem-se as danças, tão costumeiras; além de ela servir também como 

condutora verbal e oral do folclore junino. 
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Objetivos: 

✓ Desenvolver consciência musical e folclórica; 

✓ Trabalhar motricidade e criatividade; 

✓ Apresentar possibilidades de canções juninas; 

✓ Trabalhar elementos do folclore junino; 

✓ Desenvolver noções de atenção, reprodução e ritmo; 

✓ Estimular conhecimento histórico-musical e a musicalidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Assista ao vídeo explicativo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/0mhwFBNKI_c 

 

Acompanhem juntos a proposta para o tema de hoje e, logo em seguida, 

visitem os links sugeridos abaixo. 

 

Tutorial - Dobradura de Balão: 

https://www.youtube.com/watch?v=xP6HTI-iAVI 

 

Músicas Juninas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cie8pc0igg 

https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA 

 

 

 

https://youtu.be/0mhwFBNKI_c
https://www.youtube.com/watch?v=xP6HTI-iAVI
https://www.youtube.com/watch?v=5cie8pc0igg
https://www.youtube.com/watch?v=UMY-bPSeueA
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbrasilescola.uol.com.br%2Fdetalhes-festa-junina%2Fitens-festa-junina.htm&psig=AOvVaw23_qJlfYQAF0O7XYPT6-2F&ust=1593044600498000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiW3eOXmeoCFQAAAAAdAAAAABAX

